
Kungsbacka var en av tolv kommuner i Göteborgsregionen som ingick i konstprojektet Artscape 
som fick tre enorma väggmålningar i början av sommaren.
Artscape Saga är ett konstprojekt som pågick 27 maj-17 juni 2019. Projektet leddes och koordinera-
des av den ideella gatukonstorganisationen Artscape i nära samarbete med kommunerna. 
Årets tema var världens folksagor.
 
Det kom tre erkända muralmålare till Kungsbacka: 
Beau Stanton från USA 
Dulk från Spanien  
Sagie från Sverige.

Beau Stanton (USA)
Med inspiration från antika ornament, mytologi och klassisk 
bildkonst skapar Beau Stanton verk som belyser moderna 
samhällsproblem. Stantons konst är elegant och stilren med 
många spännande detaljer.
Adress: Borgmästaregatan 8 b (gamla Teliahuset) 
 
Beau Stanton tolkar den ryska folksagan  
”Havskungens dotter” 
Denna saga finns i många varianter, men temat är detsamma.  
Sadko, en fattig spelman satt vid havet och spelade på sin gusli 
(stränginstrument som liknar en cittra). Havskungen fick då 
höra hans vackra spel och bjöd ner honom till sitt slott för att 
spela vid hovet. Han skulle rikligen bli belönad. Nere på 
havets botten spelade Sadko på en stor fest i ett palats av vit 
sten. Havsguden blev så upprymd att han började dansa av 
glädje så att havets vågor gick höga som berg och drog stora 
skepp ner i djupet. Havskungens dotter bad Sadko att sluta 
spela annars skulle det bli storm på havet och gå illa för alla 
sjömän. Han slutade så tvärt att strängarna gick av men så 
blev det också lugnt på havet igen. Prinsessan och Sadko 
fattade tycke för varandra, men då han skulle bli tvungen att 
bli kvar i havets djup för hennes skull, ångrade han sig och 
lade sig för att vila. När han vaknade upp låg han vid flod-
stranden, och i ett fiskenät sprattlade en fisk. När han frigjorde 
fisken förvandlades nätet till renaste guld! Han förstod att han 
hade fått sin belöning!
Besök gärna Beau Stantons Instagramsida

Artscape Saga i Kungsbacka

Karta
Här finns en karta där du kan se var 
konstverken finns i hela GR.

https://www.instagram.com/beaustanton/?hl=sv
https://www.artscape.se/karta-saga


Dulk (Spanien)
Surrealisten som målar fantasivarelser och djur med otrolig 
detaljrikedom. Dulk försöker alltid måla ur barnets  
perspektiv, eftersom han vill fånga den känsla han själv 
hade när han först blev inspirerad. Han är utbildad barn-
boksillustratör.
Adress: Västergatan 17, fasad mot innergård

DULK tolkar sagan om  
”Haren och sköldpaddan”, en av Aisopos kända fabler
En sköldpadda och en hare kom överens om att ha kapp-
löpning. Haren hade skrävlat om hur snabb han var, och 
sköldpaddan ville gärna utmana honom. Detta tyckte 
haren var mycket lustigt och gick gärna med på en tävling 
för att roa sköldpaddan. Haren gav sig iväg med långa 
skutt över marken med sån fart, att han efter en stund inte 
kunde se sköldpaddan bakom sig. Då lade han sig ner i 
gräset för att vila, och tänkte sedan springa i mål när haren 
dök upp. Men han somnade snabbt i det sköna gräset och 
vaknade först när han fick se sköldpaddan precis passera 
mållinjen. Sensmoral: Trägen vinner, högmod går före fall.
Om man tittar noga på målningen så har haren fått vingar 
och horn. DULK har även inspirerats av en gammal skröna 
ifrån Medelpad under 1800-talet där en jägare sköt en hare 
som visade sig vara en blandning av hare och tjäder, en sk 
”skvader”, idag används just ordet skvader för fantasisdjur.
Här kommer du till Dulks Instagramsida

Sagie (Sverige)
Christofer Sagie är graffitikonstnär och målare och kommer ursprungligen från Karlstad, men är numera verksam 
i Göteborg. Han jobbar i flera olika stilar, allt från klassisk graffiti till realistiska motiv i olja, akryl och akvarell men 
främst sprejfärg eller blandteknik. 
Adress: Borgmästargatan 8, E.on huset, vid byggtomt nära nya parkeringshuset

Sagie tolkar från förslag av kommuninvånare
Till denna målning har kommuninvånarna bidragit med idéer. Här finns majblommor i klara färger, för att hedra 
Beda Hallberg som var majblommans skapare. Skeppet i verket symboliserar ”bondeseglationen” i Onsala med sin rika 
handel med kaparkungen Lars Gathe, (Lasse i Gatan) som var aktiv under slutet av 1600-talet. Stugan i bilden är från 
vattentornet, utkiksplatsen på Tölöberg. Färgerna och de övriga bilderna är valda för Kungsbackas närhet till havet.

https://www.instagram.com/dulk1/

